
Ωραιόκαστρο, 02.10.2019 

 

ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ 

 

Από το τμήμα Πολιτικής Προστασίας του δήμου Ωραιοκάστρου γίνεται 

γνωστό ότι έχει εκδοθεί έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ 

(α.α. 19/2-10-2019), το οποίο είναι σε ισχύ από αύριο Πέμπτη 3 

Οκτωβρίου 2019 έως και το Σάββατο 5 Οκτωβρίου 2019. 

Ειδικότερα, όπως έχει ανακοινωθεί από την ΕΜΥ, ο καιρός θα 

παρουσιάσει μεταβολή από το πρωί της Πέμπτης (03-10-2019) και από τα 

δυτικά με βροχές, που γρήγορα θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και 

καταιγίδες, οι οποίες θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και 

πιθανόν στα βορειοδυτικά από χαλαζοπτώσεις. 

Πιο αναλυτικά: 

1. Αύριο Πέμπτη (03-10-2019) ισχυρές βροχές και καταιγίδες 

προβλέπονται από το μεσημέρι και μετά στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και 

τη Δυτική Στερεά και από αργά τη νύχτα στο Νότιο Ιόνιο, τη Δυτική 

Πελοπόννησο και κατά τόπους στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία. 

2. Την Παρασκευή (04-10-2019) 

α. Τα ισχυρά φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι τις μεσημεριανές ώρες, στο 

Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Πελοπόννησο και τη Δυτική και Κεντρική 

Μακεδονία, ενώ το απόγευμα βαθμιαία ο καιρός σε αυτές τις περιοχές θα 

βελτιωθεί. 



β. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν, από τις 

προμεσημβρινές ώρες την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και πιθανόν 

πρόσκαιρα τη Θεσσαλία. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν από 

τις βραδινές ώρες. 

γ. Από νωρίς το απόγευμα θα ξεκινήσουν ισχυρές βροχές και καταιγίδες 

στο βορειοανατολικό Αιγαίο, που τη νύχτα θα επεκταθούν και στα 

υπόλοιπα ανατολικά τμήματα του Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα. 

Βελτίωση του καιρού σε αυτές στις περιοχές αναμένεται από τις πρωινές 

ώρες του Σαββάτου (05-10-2019). 

 

Τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες 

Το τμήμα Πολιτικής Προστασίας του δήμου Ωραιοκάστρου συνιστά στους 

πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων 

αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των 

έντονων καιρικών φαινομένων, σύμφωνα με τις οδηγίες της Γενικής 

Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας: 

► ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ 

Αν βρίσκεστε στο σπίτι 

 Ασφαλίστε αντικείμενα, που μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο ή 

τη ραγδαία βροχόπτωση και ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή 

τραυματισμούς. 

 Ελέγξτε τον τρόπο στερέωσης διαφημιστικών πινακίδων που τυχόν 

έχετε αναρτήσει. 

 Ασφαλίστε τις πόρτες και τα παράθυρα. 



 Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο, διότι ο κεραυνός 

μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές 

τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος. 

 Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, 

μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού. 

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο 

 Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που 

ενδέχεται να πέσουν πάνω του. 

 Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα 

έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα. 

 Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα. 

 Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους. 

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο 

 Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο, διαφορετικά καθίστε αμέσως 

στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε. 

 Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην 

περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος. 

 Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο. 

 Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας. 

 Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού 

ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες. 



 Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, 

σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.). 

 Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού. 

 Αν είστε μέσα στη θάλασσα, βγείτε αμέσως έξω. 

► ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΑΝΕΜΟΙ 

 Ασφαλίστε αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τον άνεμο 

ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς. 

 Στερεώστε τις διαφημιστικές πινακίδες που τυχόν έχετε αναρτήσει. 

 Ασφαλίστε τις πόρτες και τα παράθυρα του σπιτιού ή του χώρου 

εργασίας σας. 

 Αποφύγετε δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές. 

 Αποφύγετε τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από 

αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά 

αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να 

αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια). 

 


